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1. Pri verejnom obstarávaní v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po
vyhodnotení ponúk a márnom uplynutí lehoty na podanie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d)
a f) zákona o verejnom obstarávaní pre všetky dotknuté subjekty) je možné považovať
podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania
na hlavné aktivity projektu za splnenú, ak jediným subjektom, ktorému najneskôr v deň pred
predložením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ešte márne neuplynula
lehota na podanie uvedených námietok, je úspešný uchádzač? Čo v prípade, ak vo verejnom
obstarávaní bola predložená len jedna ponuka a tak jediným uchádzačom, ktorý by mohol podať
uvedené námietky, je práve úspešný uchádzač?
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je v záujme úspešného uchádzača napádať výsledok verejného
obstarávania, v ktorom bol identifikovaný ako víťaz a tým pádom sa neočakáva ani podanie
námietok podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní zo strany úspešného
uchádzača, nie je ani márne uplynutie lehoty na podanie námietok najneskôr v deň pred
predložením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo vzťahu k úspešnému
uchádzačovi v rámci posudzovania splnenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku zo
strany RO pre OP KŽP overované. Rovnaký princíp sa uplatní aj v prípade verejného obstarávania,
v ktorom bola predložená len jedna ponuka, t.j. márne uplynutie lehoty na podanie námietky
podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa v uvedenom prípade skúmať nebude
a podmienka poskytnutia príspevku týkajúca sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania
na hlavné aktivity projektu sa bude považovať za splnenú. Pre úplnosť uvádzame, že námietky
podľa § 170 ods. 3 písm. d) sú v prípade úspešného uchádzača nerelevantné, nakoľko smerujú
proti vylúčeniu.
2. Ako správne vypočítať hodnotu benchmarku v prípade projektu, v rámci ktorého je stoková sieť
riešená kombináciou tlakových a gravitačných kanalizačných systémov?
V prípade projektu, v rámci ktorého je stoková sieť riešená prostredníctvom kombinácie viacerých
typov kanalizačných systémov (gravitačné a tlakové) je žiadateľ povinný v rámci daného projektu
vypočítať výlučne iba jednu hodnotu benchmarku pre celú stokovú sieť. To znamená, že v prípade
ak je predmetom projektu kombinácia budovania gravitačnej a tlakovej stokovej siete, žiadateľ
podľa inštrukcií definovaných v záväznom formulári v rámci prílohy č. 6 Žiadosti o NFP – Podporná
dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, vykoná výpočet iba jednej hodnoty benchmarku pre celú
stokovú sieť v rámci projektu (ako pomer výšky celkových oprávnených výdavkov na hlavnú
aktivitu projektu – časť stoková sieť (očistené o výdavky na stavebný dozor, rezervy na
nepredvídané výdavky a DPH) k cieľovej hodnote príslušného merateľného ukazovateľa projektu).
Takto vypočítanú hodnotu bechmarku žiadateľ následne porovnáva s referenčnou hodnotou
benchmarku stanovenou pre ten typ stokovej siete (viď nižšie), ktorý v rámci predkladaného
projektu vykazuje vyšší podiel (väčšiu dĺžku) budovanej stokovej siete.RO pre OP KŽP stanovil
podľa typu stokovej siete nasledovné referenčné hodnoty benchmarku:



pre gravitačnú stokovú sieť (do DN 400): 425 000 EUR/km
pre tlakovú stokovú sieť: 250 000 EUR/km

Príklad 1
Predmet projektu: vybudovanie stokovej siete v celkovej dĺžke 1000 m, z toho 800 m tlakovej
stokovej siete a 200 m gravitačnej stokovej siete.
V tomto prípade sa vypočítaná hodnota benchmarku porovnáva s referenčnou hodnotou
benchmarku pre tlakovú stokovú sieť.
Príklad 2
Predmet projektu: vybudovanie stokovej siete v celkovej dĺžke 1000 m, z toho 650 m
gravitačnej stokovej siete a 350 m tlakovej stokovej siete.
V tomto prípade sa vypočítaná hodnota benchmarku porovnáva s referenčnou hodnotou
benchmarku pre gravitačnú stokovú sieť.
Prípadné prekročenie stanovenej referenčnej hodnoty benchmarku je žiadateľ povinný
zdôvodniť, pričom v Prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom – Osobitné
podmienky oprávnenosti výdavkov sú uvedené faktory zvýšenej investičnej náročnosti pre
stokovú sieť, ktoré stanovil RO pre OP KŽP na zohľadnenie vplyvu a dopadov reálnych podmienok
oproti štandardným podmienkam, t.j. ako skutočnosti, ktoré môžu objektívne spôsobiť zvýšenie
investičnej náročnosti projektu a tým spôsobiť prekročenie referenčnej hodnoty benchmarku.
Predmetným faktorom by v danom prípade bol „iný typ kanalizačného systému použitý pri
budovaní kanalizácie ako stanovuje benchmark.
3. Zadávajú sa výdavky projektu v podrobnom rozpočte projektu očistené o príjem alebo aj s
príjmami?
V prípade projektov generujúcich príjem žiadateľ uvádza výšku jednotlivých výdavkov
v podrobnom rozpočte projektu – časť prílohy č. 6 ŽoNFP Podporná dokumentácia
k oprávnenosti výdavkov vrátane príjmu. To znamená, že v podrobnom rozpočte projektu nie je
výška výdavkov znížená o čistý príjem určený na základe finančnej analýzy projektu.

